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Assinale a alternativa 1. correta, de acordo com o 
texto.

( ) Porque garantem o ensino, a pesquisa e a a. 
extensão, os três estados sul brasileiros uni-
ram-se em torno de um bem comum.

( ) O fato de os b. campi da UFFS se localizarem na 
fronteira levou à criação de novos projetos 
ligados ao meio ambiente.

( X ) A chama verde que marca da UFFS recorda c. 
valores clássicos que foram adotados por 
outras universidades.

( ) A chama verde tripartite, marca da UFFS, não d. 
é menos importante que a união dos três 
Estados que a criaram.

( ) A UFFS inspirou-se, na sua criação, nas trans-e. 
formações de sua história, que acompanham 
a humanidade.

As questões abaixo referem-se ao primeiro pará-2. 
grafo do texto.

Assinale a alternativa gramaticalmente errada.

( ) A expressão “se inspira” e o pronome “Ela” a. 
referem-se a “chama verde”.

( ) Os travessões foram empregados para realçar b. 
a explicação neles contida.

( ) Em “c. através de sua história” a palavra em des-
taque equivale a por meio.

( ) Em “d. que passa a ser” e “que acompanharam” as 
palavras em destaque equivalem, respectiva-
mente, a a qual e as quais.

( X ) O pronome possessivo, em “as suas atividades” e. 
e em “através de sua história”, referem-se ao 
mesmo elemento da frase.

Língua Portuguesa (4 questões)

Uma marca para ser lembrada

A chama verde que passa a ser a marca identificadora 
da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – ins-
tituição que iniciará as suas atividades em março 
de 2010 nos três Estados do sul – se inspira naquela 
que talvez tenha sido a primeira grande tecnologia 
humana, formadora das grandes mudanças e das 
grandes transformações que acompanharam a huma-
nidade através de sua história. Ela nos lembra os valo-
res clássicos que historicamente arderam na pira das 
grandes universidades: a busca do belo, do verdadeiro 
e do justo, da arte, da ciência e da justiça.

Impossível não reconhecer também na marca da UFFS 
as três categorias que necessariamente compõem a 
comunidade universitária: professores, alunos e téc-
nicos, que juntos precisam assegurar a busca da arte, 
da ciência e da justiça, assegurando o exercício com-
petente do ensino, da pesquisa e da extensão. Não 
menos importante, cabe lembrar que a universidade 
terá os seus campi situados na região de fronteira dos 
três Estados do sul. A chama tripartite da UFFS e a 
sua coloração verde reforçam este significado muito 
peculiar, manifestando a união dos três Estados em 
torno deste importante projeto social e educacional, 
revelando desde já a sua preocupação com o meio 
ambiente e o desenvolvimento sustentado da região 
de campo e de fronteira.

Fonte: www.uffs.edu.br/wp/?page_id=2. Acessado em 23/11/2009.

O primeiro parágrafo foi adaptado do texto original, para esta prova.

Conhecimentos Gerais (20 questões)
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Atualidades (4 questões)

Examine as afirmações abaixo, sobre a educação 5. 
no Brasil contemporâneo.

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 1. 
Nacional estabelece que até 2011 só sejam 
admitidos professores com nível superior para 
atuar na educação básica, mas um grande 
número de professores ainda não possui essa 
habilitação. 

As carreiras relacionadas à educação básica 2. 
e ao setor produtivo são extremamente 
importantes, no sentido de formar agentes de 
transformação para alavancar o crescimento 
econômico. 

Sobre a produção científico-tecnológica no 3. 
Brasil, pode-se dizer que o país aumentou sua 
participação em nível mundial de 0,5% para 
1,8%, no período compreendido entre 1985 
e 2002, no que se refere a artigos publicados 
em periódicos, mas continua com um número 
muito baixo de patentes apresentadas.

O Brasil ainda é um país seletivo e excludente 4. 
na comparação com outros países, já que 
quase metade dos estudantes que iniciam 
a primeira série do ensino fundamental não 
consegue concluí-lo e muitos que conseguem 
concluir o ensino médio não dispõe de con-
dições mínimas para disputar uma vaga no 
ensino superior, com alunos vindos de condi-
ções mais favoráveis.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmações 
corretas.

( ) Estão corretas apenas as afirmações 1 e 3a. 

( ) Estão corretas apenas as afirmações 2 e 3b. 

( ) Estão corretas apenas as afirmações 3 e 4c. 

( ) Estão corretas apenas as afirmações 1, 2 e 3d. 

( X ) Estão corretas as afirmações 1, 2, 3 e 4.e. 

Assinale a alternativa 3. errada.

( X ) Se houvessem-me explicado antes, sobre a a. 
marca da UFFS eu teria ficado contente.

( ) Em “desde já” há ideia de tempo.b. 

( ) Em “significado muito c. peculiar” a palavra em 
destaque equivale a especial, próprio.

( ) Em “precisam d. assegurar a busca da arte” a 
palavra e destaque equivale a garantir.

( ) Em “que juntos e. precisam assegurar a busca da 
arte”, substituindo a expressão em destaque 
por visam haverá necessidade de crase antes 
de busca.

Assinale a alternativa gramaticalmente 4. errada.

( ) A oração “que passa a ser a marca identifica-a. 
dora da Universidade Federal da da Fronteira 
Sul (UFFS)” é subordinada adjetiva restritiva.

( X ) O acento gráfico de b. clássicos, técnicos e ciência 
obedece à mesma regra gramatical.

( ) Em “Ela nos lembra os valores clássicos” há c. 
sujeito simples, verbo transitivo direto e indi-
reto, objeto indireto e objeto direto.

( ) Em “três categorias que necessariamente com-d. 
põem a comunidade universitária” há numeral, 
substantivo, advérbio, verbo e adjetivo.

( ) Os pronomes de tratamento exigem con-e. 
cordância com a 3a pessoa: Vossa Excelência 
conhece a universidade em que seus filhos 
irão estudar?



Ministério da Educação

 Página 5

No dia 15 de setembro de 2008 Wall Street e o 7. 
mundo tremeram.

Assinale a alternativa correta sobre esse acontecimento.

( ) O mundo temeu uma crise igual à de 1929, a. 
quando quase todos os bancos norte-ameri-
canos faliram. Naquela época, no entanto, as 
bolsas resistiram e a crise teve reduzida influ-
ência no mercado de ações.

( X ) Em 15 de setembro de 2008, o Lehman b. 
Brothers quebrou e outros três bancos de 
investimentos dos Estados Unidos, o JP 
Morgan, o Merril Lynch e o Goldman Sachs, 
quase foram à falência. 

( ) Da mesma maneira que em 1929, o governo c. 
norte-americano, apegado às teses liberais, 
não socorreu os bancos, deixando a economia 
entregue às leis de mercado.

( ) Coincidindo com o aniversário do ataque d. 
terrorista às Torres Gêmeas, o mercado de 
ações desabou. Felizmente a crise teve pouca 
repercussão fora dos Estados Unidos.

( ) A quebradeira dos bancos norte americanos e. 
foi motivada pela excessiva valorização dos 
imóveis, ocorrida no segundo semestre de 
2008, que atraiu para o mercado imobiliário os 
investimentos que até então eram feitos nos 
bancos e financeiras.

A PNAD (Pesquisa Nacional por Amostras de 6. 
Domicílios) é a mais completa pesquisa domiciliar 
realizada pelo IBGE. 

Assinale a alternativa correta sobre os dados revelados 
pela última pesquisa (coletados em setembro de 2008).

( ) O Brasil, segundo a pesquisa, tem uma eco-a. 
nomia estável, mas diminuiu o número de 
pessoas empregadas e a renda média dos 
trabalhadores. Embora sanados os problemas 
de infraestrutura que existiam até o início do 
século 21, continua sendo um país desigual.

( ) O Brasil, segundo a pesquisa, tem o melhor b. 
IDH da América Latina, aproximando-se de 
países do primeiro mundo como França, 
Inglaterra e Alemanha. Apesar do imenso pro-
gresso ainda existem grandes desigualdades 
sociais.

( ) O Brasil, segundo a pesquisa, tem o pior IDH c. 
da América Latina, sendo superado por paí-
ses muito pobres como o Haiti e a Bolívia. 
Convive ainda com altos índices de analfabe-
tismo e mais da metade da população tem 
renda abaixo da linha de pobreza.

( X ) O Brasil, segundo a pesquisa, tem uma econo-d. 
mia estável. Ocorreu um aumento no número 
de empregos e na renda, mas ele convive 
ainda com sérios problemas de infraestrutura, 
desigualdades e analfabetismo.

( ) O Brasil, segundo a pesquisa, apesar da insta-e. 
bilidade da sua economia, eliminou o desem-
prego, o analfabetismo e conseguiu aumentar 
a renda de mais da metade da população, eli-
minando os grotões de pobreza que existiam.
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Se o volume de um líquido volátil, quando colo-10. 
cado em um recipiente aberto, reduz-se à metade a 
cada meia-hora, então o tempo necessário para que 
a quantidade desse líquido fique reduzida à oitava 
parte do volume inicial é:

( ) 15 minutos.a. 

( ) 30 minutos.b. 

( ) 45 minutos.c. 

( X ) 1 hora e 30 minutos.d. 

( ) 2 horas e 15 minutos.e. 

O custo da festa de final de ano dos funcio-11. 
nários de um departamento da universidade é de 
R$ 2.880,00, e será dividido igualmente por todos os 
funcionários. No dia de recolher o dinheiro para fazer 
a festa, dois funcionários do departamento desistiram 
de participar, o que obrigou cada um dos demais a 
pagar, além de sua cota, um adicional de R$ 6,00, para 
manter o valor total do custo da festa.

Com base nessas informações, calcule o número total 
de funcionários dessa empresa.

( ) 30a. 

( X ) 32b. 

( ) 40c. 

( ) 48d. 

( ) 50e. 

Para percorrer a distância entre duas cidades A e 12. 
B, a uma certa velocidade média v, um carro levou t 
horas. Se aumentarmos essa velocidade média v em 
25%, então o tempo que o carro levará para percorrer 
a distância entre as cidades A e B reduzir-se-á em:

( ) 10%.a. 

( ) 15%.b. 

( X ) 20%.c. 

( ) 25%.d. 

( ) 32%.e. 

Analise as afirmações abaixo:8. 

A China é um dos maiores e mais populosos 1. 
países do mundo.

Há 60 anos, uma revolução transformou o país 2. 
numa nação socialista, a República Popular da 
China.

Hoje a China une uma economia baseada no 3. 
mercado livre e um regime centralizado no 
Estado.

A economia chinesa é hoje uma das mais 4. 
importantes do planeta e ameaça seriamente 
a hegemonia dos Estados Unidos da América.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmações 
corretas.

( ) Estão corretas apenas as afirmações 1, 2 e 3. a. 

( ) Estão corretas apenas as afirmações 1, 2 e 4.b. 

( ) Estão corretas apenas as afirmações 1, 3 e 4.c. 

( ) Estão corretas apenas as afirmações 2, 3 e 4.d. 

( X ) Estão corretas as afirmações 1, 2, 3 e 4.e. 

Matemática (4 questões)

Num departamento trabalham 8 professores e 9. 
6 funcionários. Calcule quantas comissões distintas de 
5 funcionários podem ser formadas, devendo a presi-
dência da comissão ser ocupada por um professor e 
a vice-presidência por um funcionário. As comissões 
com os mesmos membros, em que a presidência e a 
vice-presidência forem ocupadas por pessoas diferen-
tes, são consideradas distintas.

( ) 6720a. 

( ) 7920b. 

( X ) 10560c. 

( ) 17472d. 

( ) 63360e. 
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Assinale a alternativa 15. correta a respeito dos apli-
cativos do Microsoft Office e do OpenOffice.

( ) Os aplicativos a. Microsoft PowerPoint e 
OpenOffice Draw têm como principal função a 
criação de figuras e gráficos.

( ) Os arquivos criados pelos aplicativos do b. 
Microsoft Office não podem ser abertos pelos 
aplicativos do OpenOffice, e vice-versa.

( ) Os aplicativos c. Microsoft Word e OpenOffice 
Impress têm como principal função o proces-
samento de textos.

( ) Os aplicativos d. Microsoft Excel e OpenOffice 
Math têm como principal função a edição de 
planilhas eletrônicas.

( X ) Os aplicativos do e. OpenOffice podem ser utili-
zados tanto em computadores com sistema 
operacional Linux quanto em computadores 
com Windows .

Qual dos seguintes procedimentos reduz os riscos 16. 
de que um usuário infecte seu computador com vírus?

( ) Nunca acessar sites cujo endereço não inicie a. 
com ‘www’.

( ) Acessar sites utilizando sempre um b. proxy 
HTTP.

( ) Nunca enviar mensagens de e-mail com cópia c. 
para outros usuários, além do destinatário 
principal da mensagem.

( X ) Não abrir anexos de mensagens que não d. 
tenham sido solicitados por você, mesmo que 
o remetente seja conhecido.

( ) Acessar sites utilizando sempre o modo de e. 
navegação privado / anônimo do navegador 
Web.

Noções de Informática (4 questões)

Assinale a alternativa que apresenta 13. correta-
mente um comando que, ao ser executado em um 
computador com sistema operacional Linux, faz com 
que seja criado um arquivo chamado ‘lista’, contendo a 
lista dos arquivos do diretório local cujos nomes ini-
ciam com a sequência de caracteres ‘abc’.

( X ) ls abc* > listaa. 

( ) ls -al abc*.*| listab. 

( ) dir abc* | listac. 

( ) dir abc*.* > listad. 

( ) lista < ls -a abc*.*e. 

Assinale a alternativa que descreve 14. corretamente 
um procedimento cuja execução, em um computador 
com sistema operacional Windows XP, listará os arqui-
vos ocultos existentes na pasta ‘C:\teste’.

( ) Execute no ‘Prompt de Comando’:  a. 
attrib +h c:\teste

( X ) Execute no ‘Prompt de Comando’:  b. 
dir -a c:\teste

( ) Em ‘Meu Computador’, abra a unidade ‘C:’, c. 
clique com o botão direito do mouse sobre 
a pasta ‘teste’ e selecione ‘Mostrar pastas e 
arquivos ocultos’.

( ) No Windows Explorer, digite ‘c:\teste’ na barra d. 
de endereços e pressione a tecla ‘Enter’. Em 
seguida, selecione o menu ‘Exibir  Pastas e 
arquivos ocultos’.

( ) Navegue até a pasta ‘c:\teste’ no Windows e. 
Explorer. Em seguida, pressione as teclas ‘Ctrl’ 
e ‘A’ simultaneamente, clique com o botão 
da direita do mouse sobre qualquer arquivo, 
selecione a opção ‘Propriedades’ e desmarque 
a opção ‘Ocultar’.
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O ato administrativo que necessita, para sua for-20. 
mação, da manifestação de vontade de dois ou mais 
órgãos ou autoridades diferentes, classifica-se como:

( ) externo.a. 

( ) pendente.b. 

( ) constitutivo.c. 

( X ) complexo.d. 

( ) composto.e. 

Noções de  
Direito Administrativo 
Administração Pública (4 questões)

De acordo com a Lei n17. o 9.784/99, que regula o 
processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública Federal, o prazo para interposição de recurso 
contra decisões administrativas, salvo disposição legal 
específica, é:

( X ) 10 (dez) dias.a. 

( ) 15 (quinze) dias.b. 

( ) 20 (vinte) dias.c. 

( ) 25 (vinte e cinco) dias.d. 

( ) 30 (trinta) dias.e. 

Constitui ato de improbidade administrativa que 18. 
sujeita o responsável à suspensão dos direitos políti-
cos pelo período de oito a dez anos:

( ) Negar publicidade aos atos oficiais.a. 

( ) Deixar de prestar contas quando esteja obri-b. 
gado a fazê-lo.

( X ) Perceber vantagem econômica para interme-c. 
diar a liberação ou aplicação de verba pública 
de qualquer natureza.

( ) Praticar ato visando fim proibido em lei ou d. 
regulamento.

( ) Frustrar a licitude de processo licitatório ou e. 
dispensá-lo indevidamente.

A contraprestação pecuniária paga aos empre-19. 
gados públicos, admitidos sob o regime jurídico da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), denomina-se:

( X ) salário.a. 

( ) proventos.b. 

( ) vencimentos.c. 

( ) subsídio.d. 

( ) abono.e. 
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

De acordo com a Lei n21. o. 4320/64, são receitas 
correntes:

( ) Receitas tributárias, de contribuição patrimo-a. 
nial, agropecuária, industrial, de serviços e 
outras e, ainda, as provenientes da realização 
recursos financeiros oriundos de constituições 
de dívidas, quando destinadas a atender des-
pesas classificáveis em Despesas Correntes.

( ) Receitas tributárias, de contribuição patrimo-b. 
nial, agropecuária, industrial, de serviços e 
outras e, ainda, as provenientes de da realiza-
ção recursos financeiros oriundos de constitui-
ções de dívidas, quando destinadas a atender 
receitas classificáveis em Receitas Correntes.

( X ) Receitas tributárias, de contribuição patrimo-c. 
nial, agropecuária, industrial, de serviços e 
outras e, ainda, as provenientes de recursos 
financeiros recebidos de outras pessoas de 
direito público ou privado, quando destinadas 
a atender despesas classificáveis em Despesas 
Correntes.

( ) Receitas tributárias, de contribuição patri-d. 
monial, agropecuária, industrial, e as prove-
nientes de recursos financeiros recebidos de 
outras pessoas de direito público ou privado, 
quando destinadas a atender despesas classi-
ficáveis em Despesas Correntes.

( ) Receitas tributárias, de contribuição patrimo-e. 
nial, agropecuária, industrial, de serviços e 
outras e, ainda, as provenientes de recursos 
financeiros oriundos de constituições de dívi-
das de outras pessoas de direito público ou 
privado.

De acordo com a Lei n22. o. 4320/64, são receitas de 
capital:

( ) As provenientes da realização de recursos a. 
financeiros oriundos de constituição de 
dívidas; da conversão, em espécie, de bens e 
direitos; os recursos financeiros recebidos de 
outras pessoas de direito público ou privado, 
destinados a atender receitas classificáveis 
em Receitas de Capital e, ainda, o superávit do 
Orçamento Corrente.

( X ) As provenientes da realização de recursos b. 
financeiros oriundos de constituição de dívi-
das; da conversão, em espécie, de bens e direi-
tos; os recursos recebidos de outras pessoas 
de direito público ou privado, destinados a 
atender despesas classificáveis em Despesas 
de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento 
Corrente.

( ) As provenientes da realização de recursos c. 
financeiros oriundos de constituição de dívi-
das; da conversão, em dinheiro, de bens per-
manentes; os recursos pagos a outras pessoas 
de direito público ou privado, destinados a 
atender despesas classificáveis em Despesas 
de Capital.

( ) As provenientes da realização de recursos d. 
financeiros oriundos de constituição de 
direitos; da conversão, em espécie, de bens e 
direitos; os recursos recebidos de outras pes-
soas de direito público ou privado, destinados 
a atender receitas classificáveis em Receitas 
de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento 
Corrente.

( ) As provenientes da realização de recursos e. 
financeiros oriundos de constituição de 
dívidas; os recursos pagos a outras pessoas 
de direito público ou privado, destinados a 
atender despesas classificáveis em Despesas 
de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento 
Corrente.
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Assinale a alternativa 25. correta.

Os créditos adicionais classificam-se em:

( ) suplementares, especiais e extraordinários, a. 
sendo que os especiais são destinados ao 
reforço de dotação orçamentária.

( ) suplementares, especiais e extraordinários, b. 
sendo que esses últimos são destinados a 
despesas para as quais não haja dotação orça-
mentária específica.

( ) suplementares, especiais e extraordinários, c. 
sendo que os especiais são destinados a 
despesas urgentes e imprevistas, em caso de 
guerra ou calamidade pública.

( ) suplementares, especiais e extraordinários, d. 
sendo que esses últimos são destinados ao 
reforço de dotação orçamentária.

( X ) suplementares, especiais e extraordinários, e. 
sendo que os suplementares são destinados 
ao reforço de dotação orçamentária.

Assinale a alternativa 26. correta.

Segundo a Lei Complementar no. 101/2000 são instru-
mentos do planejamento estatal brasileiro:

( ) o Plano Plurianual (PPA); a Lei de a. 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF)

( X ) o Plano Plurianual (PPA); a Lei de Diretrizes b. 
Orçamentárias (LDO) e a Lei de Orçamento 
Anual (LOA).

( ) o Plano Plurianual (PPA); a Lei de c. 
Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei de 
Orçamento Anual (LOA).

( ) o Plano Plurianual (PPA); a Lei de Diretrizes d. 
Orçamentárias (LDO), a Lei de Orçamento 
Anual (LOA) e a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF).

( ) a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a Lei e. 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei de 
Orçamento Anual (LOA).

Assinale a alternativa 23. correta.

Dentro da classificação da receita corrente, tem-se a 
receita tributária, assim classificada:

( ) impostos, taxas, contribuição de melhoria e a. 
empréstimos compulsórios.

( ) impostos, taxas, contribuição de melhoria, b. 
empréstimos compulsórios e contribuições 
sociais.

( ) impostos, taxas, contribuição de melhoria e c. 
contribuições sociais.

( ) impostos, taxas, contribuição de melhoria, d. 
empréstimos compulsórios e contribuições 
parafiscais.

( X ) impostos, taxas e contribuição de melhoria.e. 

Assinale a alternativa 24. correta.

( X ) A Lei do Orçamento conterá a discriminação a. 
da receita e despesa de forma a evidenciar a 
política econômico financeira e o programa 
de trabalho do governo, obedecendo aos 
princípios de unidade, universalidade e 
anualidade.

( ) A Lei do Orçamento conterá a discriminação b. 
da receita e despesa de forma a evidenciar a 
política econômico financeira e o programa 
de trabalho do governo, obedecendo aos 
princípios de unidade, universalidade, legali-
dade e anualidade.

( ) A Lei do Orçamento conterá a discriminação c. 
da receita e despesa de forma a evidenciar a 
política econômico financeira e o programa 
de trabalho do governo, obedecendo aos 
princípios de unidade, universalidade, exclusi-
vidade e anualidade.

( ) A Lei do Orçamento conterá a discriminação d. 
da receita e despesa de forma a evidenciar a 
política econômico financeira e o programa 
de trabalho do governo, obedecendo aos 
princípios de unidade, universalidade, publici-
dade e anualidade.

( ) A Lei do Orçamento conterá a discriminação e. 
da receita e despesa de forma a evidenciar a 
política econômico financeira e o programa 
de trabalho do governo, obedecendo aos 
princípios de unidade, universalidade, eficiên-
cia e anualidade.
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Assinale a alternativa 28. correta.

De acordo com a Lei no 10.180/2001, integram o 
Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal:

( X ) O Ministério do Planejamento, Orçamento e a. 
Gestão, como órgão central; órgãos setoriais; 
e órgãos específicos, estes últimos vinculados 
ou subordinados ao órgão central do Sistema, 
cuja missão está voltada para as atividades de 
planejamento e orçamento.

( ) O Ministério do Planejamento, Orçamento e b. 
Gestão, como órgão central e órgãos setoriais 
vinculados ou subordinados ao órgão central 
do Sistema, cuja missão está voltada para as 
atividades de planejamento e orçamento.

( ) O Ministério do Planejamento, Orçamento c. 
e Gestão, como órgão central e órgãos 
específicos, vinculados ou subordinados ao 
órgão central do Sistema, cuja missão está 
voltada para as atividades de planejamento e 
orçamento.

( ) O Ministério do Planejamento, Orçamento e d. 
Fazenda, como órgão central; órgãos setoriais, 
que são as unidades de planejamento e orça-
mento da Vice-Presidência e da Casa Civil da 
Presidência da República; e órgãos específicos, 
vinculados ou subordinados ao órgão central 
do Sistema, cuja missão está voltada para as 
atividades de planejamento e orçamento.

( ) O Ministério do Planejamento, Receita e e. 
Fazenda, como órgão central; órgãos setoriais; 
e órgãos específicos, que são as unidades 
de planejamento e orçamento da Vice-
Presidência e da Casa Civil da Presidência da 
República.

Assinale a alternativa 27. correta:

São considerados recursos hábeis para a abertura de 
créditos suplementares e especiais:

( ) O superávit financeiro apurado na demons-a. 
tração do resultado do exercício anterior; os 
provenientes de excesso de arrecadação; os 
resultantes de anulação parcial ou total de 
dotações orçamentárias ou de créditos adi-
cionais, autorizados em lei; o produto de ope-
rações de crédito autorizadas, em forma que, 
juridicamente, possibilite ao Poder Legislativo 
autorizá-las.

( ) O superávit financeiro apurado na demons-b. 
tração do resultado do exercício anterior; os 
provenientes de excesso de arrecadação; os 
resultantes de anulação total de dotações 
orçamentárias; o produto de operações de cré-
dito autorizadas, em forma que, juridicamente, 
possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

( ) O superávit financeiro apurado em balanço c. 
patrimonial do exercício; os provenientes de 
excesso de arrecadação; os resultantes de 
anulação das dotações orçamentárias ou de 
créditos adicionais, autorizados em lei; o pro-
duto de operações de crédito.

( X ) O superávit financeiro apurado em balanço d. 
patrimonial do exercício anterior; os pro-
venientes de excesso de arrecadação; os 
resultantes de anulação parcial ou total de 
dotações orçamentárias ou de créditos adi-
cionais, autorizados em lei; o produto de ope-
rações de crédito autorizadas, em forma que, 
juridicamente, possibilite ao Poder Executivo 
realizá-las.

( ) O superávit financeiro apurado na demonstra-e. 
ção do resultado do exercício; os provenientes 
de excesso de arrecadação; os resultantes de 
anulação parcial ou total de dotações orça-
mentárias ou de créditos adicionais, autoriza-
dos em lei; o produto de operações de crédito 
autorizadas, em forma que, juridicamente, 
possibilite ao Poder Executivo autorizá-las.
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Analise as proposições a seguir.30. 

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) pas-I. 
sou a ser o principal instrumento de planeja-
mento para uma gestão orçamentária equili-
brada. Compreende as metas e prioridades da 
administração pública, incluindo as despesas 
de capital para o exercício financeiro subse-
quente, orienta a elaboração da LOA, dispõe 
sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelece a política de aplicação das agên-
cias financeiras oficiais de fomento.

O PPA (Plano Plurianual) estabelece de forma II. 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas 
da administração pública para as despe-
sas de capital e outras dela decorrentes e 
para as relativas aos programas de duração 
continuada.

A LOA (Lei Orçamentária Anual) compreende III. 
apenas o orçamento fiscal referente aos 
Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração pública.

Resultado primário é a diferença entre as IV. 
receitas e as despesas não financeiras. É um 
indicador da alto-suficiência de recursos 
públicos para a cobertura das despesas.

Resultado nominal é a diferença entre as V. 
receitas e as despesas públicas, incluindo as 
despesas e receitas financeiras, e os efeitos 
da inflação (correção monetária) e da varia-
ção cambial. Equivale ao aumento da dívida 
pública liquida.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) I, II, III e Va. 

( X ) I, II, IV e Vb. 

( ) I, II, III e IVc. 

( ) II, III, IV e Vd. 

( ) I, III, IV e Ve. 

Correlacione a coluna 2 de acordo com a 29. 
coluna 1 em relação aos termos básicos da LRF (Lei de 
Responsabilidade Fiscal).

Coluna 1

Ente da Federação1. 
Empresa controlada2. 
Empresa estatal dependente3. 
Receita corrente liquida4. 

Coluna 2

( ) Empresa controlada que receba do ente con-
trolador recursos financeiros para pagamento 
de despesas com pessoal ou de custeio em 
geral ou de capital, excluídos, no último caso, 
aqueles provenientes de aumento de partici-
pação acionária.

( ) A União, cada Estado, o Distrito Federal e cada 
Município.

( ) Parcela da receita corrente, ou seja, receita 
orçamentária da categoria econômica – “recei-
tas correntes” – que abrange o somatório das 
receitas tributárias, de contribuições, patrimo-
niais, industriais, agropecuárias, de serviços, 
transferências correntes e outras receitas tam-
bém correntes.

( ) Sociedade cuja maioria do capital social com 
direito a voto pertença, direta ou indireta-
mente, a ente da Federação.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
assinalada de cima para baixo.

( ) 2, 1, 4 e 3a. 

( ) 3, 1, 2 e 4b. 

( X ) 3, 1, 4 e 2c. 

( ) 2, 1, 3 e 4d. 

( ) 3, 2, 4 e 1e. 
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Assinale a alternativa 32. correta.

Segundo a LC no 101/2000, a despesa total com pes-
soal, em cada período de apuração e em cada ente 
da Federação, não poderá exceder os percentuais da 
receita corrente líquida, a seguir discriminados:

( ) União e Estados: 50% (cinquenta por cento) e a. 
Municípios: 60% (sessenta por cento).

( ) União e Municípios: 50% (cinquenta por b. 
cento) e Estados: 60% (sessenta por cento).

( X ) União: 50% (cinquenta por cento); Estados e c. 
Municípios: 60% (sessenta por cento).

( ) União: 50% (cinquenta por cento); Estados: d. 
60% (sessenta por cento); e Municípios: 65% 
(sessenta e cinco por cento).

( ) União: 50% (cinquenta por cento); Estados: e. 
60% (sessenta por cento); e Municípios: 70% 
(setenta por cento).

Além das inovações ocorridas pela Lei 31. 
Complementar no 101/2000, a LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) passou a exigir novos anexos, os quais 
se denominam:

( ) Anexo das metas fiscais; anexo de riscos fiscais a. 
e o anexo específico para a União no qual são 
avaliados os passivos contingentes e outros 
riscos capazes de afetar as contas públicas, 
informando as providências a serem tomadas 
caso se concretizem.

( ) Anexo das metas fiscais; anexo de riscos fiscais b. 
e o anexo específico para a União que contém 
a avaliação do cumprimento das metas relati-
vas ao ano anterior.

( ) Anexo das metas fiscais; anexo de riscos fiscais c. 
e o anexo específico para a União que contém 
o demonstrativo das metas anuais, instruído 
com memória e metodologia de cálculo que 
justifiquem os resultados pretendidos, com-
parando-as com as fixadas nos três últimos 
exercícios.

( X ) Anexo das metas fiscais; anexo de riscos fiscais d. 
e o anexo específico para a União que contém 
os objetivos das políticas monetária, creditícia 
e cambial. Abrange a projeção do Produto 
Interno Bruto (PIB), da taxa de câmbio, da taxa 
de juros e da inflação, entre outros.

( ) Anexo das metas fiscais; anexo de riscos fiscais e. 
e o anexo específico para a União que contém 
a evolução do patrimônio líquido, nos últimos 
três exercícios, destacando a origem e a apli-
cação dos recursos obtidos com a alienação 
de ativos.
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Com base nas informações a seguir 
responda as questões 34 e 35.

Em setembro de 2009 a Cia. Xaxim auferiu $ 71.000,00 
por serviços prestados. Desse valor $ 20.000,00 não 
foram recebidos. Tais serviços só puderam ser rea-
lizados pelo consumo de materiais, constantes dos 
estoques e que foram avaliados em $ 2.000,00, e pelo 
trabalho dos empregados que no final de setembro 
receberam $ 15.000,00. Sabe-se ainda que no primeiro 
instante do dia 01/09/2009 o saldo da conta caixa era 
de $ 18.000,00.

O valor do saldo de Caixa da Cia. Xaxim, em 30 de 34. 
setembro de 2009, é de:

( ) R$ 52.000,00.a. 

( X ) R$ 54.000,00.b. 

( ) R$ 74.000,00.c. 

( ) R$ 72.000,00.d. 

( ) R$ 53.000,00.e. 

Considerando apenas os fatos acima, o valor 35. 
do resultado do mês de setembro, pelo Princípio da 
Competência foi de:

( ) R$ 34.000,00.a. 

( ) R$ 45.000,00.b. 

( ) R$ 56.000,00.c. 

( X ) R$ 54.000,00.d. 

( ) R$ 36.000,00.e. 

Correlacione a coluna 2 de acordo com a coluna 1, 33. 
em relação a definições básicas da LRF (Lei de 
Responsabilidade Fiscal).

Coluna 1

Dívida pública consolidada ou fundada1. 
Dívida pública mobiliária2. 
Operação de crédito3. 
Concessão de garantia4. 
Refinanciamento da dívida mobiliária5. 

Coluna 2

( ) Compromisso de adimplência de obrigação 
financeira ou contratual, assumida por ente 
da Federação ou entidade a ele vinculada.

( ) Dívida pública representada por títulos emiti-
dos pela União, inclusive os do Banco Central 
do Brasil, Estados e Municípios.

( ) Emissão de títulos para pagamento do princi-
pal, acrescido da atualização monetária.

( ) Compromisso financeiro assumido em razão 
de mútuo, abertura de crédito, emissão e 
aceite de título, aquisição financiada de bens, 
recebimento antecipado de valores prove-
nientes da venda a termo de bens e serviços, 
arrendamento mercantil e outras operações 
assemelhadas, inclusive com o uso de deriva-
tivos financeiros.

( ) Montante total, apurado sem duplicidade, das 
obrigações financeiras do ente da Federação, 
assumidas em virtude de leis, contratos, con-
vênios ou tratados e da realização de opera-
ções de crédito, para amortização em prazo 
superior a doze meses.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
assinalada de cima para baixo.

( X ) 4 – 2 – 5 – 3 – 1a. 

( ) 4 – 5 – 2 – 3 – 1b. 

( ) 2 – 1 – 5 – 3 – 4c. 

( ) 2 – 5 – 4 – 1 – 3d. 

( ) 5 – 4 – 2 – 1 – 3e. 
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Com base apenas nas informações dadas, pode-37. 
mos afirmar que em 30/06/08 o:

( ) Ativo Não Circulante apresenta o valor de a. 
R$ 2.000,00.

( ) Ativo Não Circulante apresenta o valor de b. 
R$ 7.700,00.

( X ) Ativo Não Circulante apresenta o valor c. 
R$ 9.700,00.

( ) Passivo Circulante apresenta o valor de d. 
R$ 12.000,00.

( ) Ativo Total apresenta o valor de R$ 23.000,00.e. 

Com base apenas nas informações dadas, pode-38. 
mos afirmar que em 30/06/08, após a confrontação 
das receitas e despesas:

( X ) o saldo da conta Prejuízos Acumulados apre-a. 
senta o valor de R$ 5.000,00.

( ) o Ativo Circulante apresenta o valor de b. 
R$ 13.300,00.

( ) O Patrimônio Líquido apresenta o valor de c. 
R$ 2.000,00

( ) as receitas superam as despesas em d. 
R$ 1.000,00.

( ) o total do Passivo, mais o Patrimônio Líquido, e. 
vale R$ 13.000,00.

Com base nas informações a seguir, 
responda às questões 36 a 38.

O Balancete de Verificação da Cia. Armação apresenta 
as contas e seus respectivos saldos em 30.06.2008:

Caixa 1.500,00
Despesas de salários 6.100,00
Fornecedores com vencimento para 2011 6.000,00
Receita de Vendas 8.000,00
Capital Social 4.500,00
Banco do Brasil conta Movimento 6.800,00
Despesas com propaganda 1.500,00
Duplicatas Descontadas para resgate em 01/2011 3.000,00
Salários a pagar 3.100,00
Reserva Legal 1.500,00
Duplicatas a Receber em 2011 5.000,00
Despesas com impostos 800,00
Despesas com depreciação 700,00
Impostos a Recolher 2.900,00
Juros Obtidos 100,00
Depreciação Acumulada Móveis 1.400,00
Prejuízos Acumulados 4.000,00
Adiantamento de Clientes 5.000,00
Móveis e Utensílios 9.100,00

Com base apenas nas informações dadas, pode-36. 
mos afirmar que em 30/06/08 o:

( ) Ativo apresenta o valor de R$ 22.400,00.a. 

( ) Passivo apresenta o valor de R$ 15.000,00.b. 

( ) Receitas totalizando o valor de R$ 8.000,00.c. 

( ) Despesas totalizando um valor de R$ 9.200,00.d. 

( X ) Patrimônio Líquido apresenta um superávit e. 
no valor de R$ 1.000,00.
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Quanto aos Princípios Fundamentais de 40. 
Contabilidade, destacamos alguns.

Correlacione a coluna 2 com a coluna 1.

Coluna 1

Princípio da Entidade1. 
Princípio do Registro pelo Valor Original2. 
Princípio da Competência3. 
Princípio da Oportunidade4. 
Princípio da Prudência5. 

Coluna 2

( ) Refere-se, simultaneamente, à tempestividade 
e à integridade do registro do patrimônio e 
das suas mutações, determinando que este 
seja feito de imediato e com a extensão cor-
reta, independentemente das causas que as 
originaram.

( ) Reconhece o Patrimônio como objeto da 
Contabilidade e afirma a autonomia patrimo-
nial, a necessidade da diferenciação de um 
Patrimônio particular no universo dos patri-
mônios existentes.

( ) Determina a adoção do menor valor para os 
componentes do ativo e do maior para os do 
passivo, sempre que se apresentem alterna-
tivas igualmente válidas para a quantificação 
das mutações patrimoniais que alterem o 
patrimônio líquido.

( ) As receitas e as despesas devem ser incluídas 
na apuração do resultado do período em que 
ocorrerem, sempre simultaneamente, quando 
se correlacionarem, independentemente de 
recebimento ou pagamento.

( ) A avaliação dos componentes patrimoniais 
deve ser feita com base nos valores de 
entrada, considerando-se como tais os resul-
tantes do consenso com os agentes externos

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
assinalada de cima para baixo.

( ) 2 – 1 – 4 – 3 – 5a. 

( X ) 4 – 1 – 5 – 3 – 2b. 

( ) 3 – 2 – 1 – 4 – 5c. 

( ) 4 – 3 – 5 – 2 – 1d. 

( ) 3 – 1 – 5 – 4 – 2e. 

Assinale a alternativa 39. correta.

No balanço, as contas serão classificadas segundo os 
elementos do patrimônio que registram, e agrupadas 
de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situ-
ação financeira da companhia, da seguinte maneira:

( ) No passivo, as contas serão classificadas nos a. 
seguintes grupos: passivo circulante; passivo 
não circulante; e patrimônio líquido, dividido 
em capital social, reservas de capital, ajustes 
de avaliação patrimonial, reservas de lucros, 
ações em tesouraria e lucros ou prejuízos 
acumulados.

( ) No ativo, as contas serão dispostas em ordem b. 
decrescente de grau de liquidez dos elemen-
tos nelas registrados, nos seguintes grupos: 
ativo circulante; e ativo não circulante, com-
posto por ativo realizável a longo prazo, inves-
timentos, ativo imobilizado, ativo diferido e 
intangível.

( ) No passivo, as contas serão classificadas nos c. 
seguintes grupos: passivo circulante; passivo 
não circulante; e patrimônio líquido, dividido 
em capital social, reservas de capital, reservas 
de reavaliação patrimonial, reservas de lucros, 
ações em tesouraria e prejuízos acumulados.

( ) No ativo, as contas serão dispostas em ordem d. 
decrescente de grau de liquidez dos elemen-
tos nelas registrados, nos seguintes grupos: 
circulante; e não circulante, composto por 
realizável a longo prazo, investimentos, imobi-
lizado e intangível.

( X ) No ativo, as contas serão dispostas em ordem e. 
decrescente de grau de liquidez dos elemen-
tos nelas registrados, nos seguintes grupos: 
ativo circulante; e ativo não circulante, com-
posto por ativo realizável a longo prazo, inves-
timentos, imobilizado e intangível.
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